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َمْعرُ {{{{
ْ
قَْربَِ$ بِال

َ
يِْن َواأل َواِ(َ

ْ
َحَدُكُم الَموُْت إِن تََرَك َخْ�اً الوَِصي,ُة لِل

َ
َمْعرُ ُكتَِب َعلَيُْكْم إَِذا َح9ََ أ

ْ
قَْربَِ$ بِال

َ
يِْن َواأل َواِ(َ

ْ
َحَدُكُم الَموُْت إِن تََرَك َخْ�اً الوَِصي,ُة لِل

َ
َمْعرُ ُكتَِب َعلَيُْكْم إَِذا َح9ََ أ

ْ
قَْربَِ$ بِال

َ
يِْن َواأل َواِ(َ

ْ
َحَدُكُم الَموُْت إِن تََرَك َخْ�اً الوَِصي,ُة لِل

َ
َمْعرُ ُكتَِب َعلَيُْكْم إَِذا َح9ََ أ

ْ
قَْربَِ$ بِال

َ
يِْن َواأل َواِ(َ

ْ
َحَدُكُم الَموُْت إِن تََرَك َخْ�اً الوَِصي,ُة لِل

َ
 ُكتَِب َعلَيُْكْم إَِذا َح9ََ أ

@
 وِف َحقا
@
 وِف َحقا
@
 وِف َحقا
@
وِف َحقا

 الُمت,ِق$َ 
َ
Bَ َ$الُمت,ِق 
َ
Bَ َ$الُمت,ِق 
َ
Bَ َ$الُمت,ِق 
َ
Bَ{{{{ 

 Dتعا Eولم يقل كتبت والوصية ولم يقل كتبت والوصية ولم يقل كتبت والوصية ولم يقل كتبت والوصية     ،،،،لم قال كتبلم قال كتبلم قال كتبلم قال كتب: فإن قيل ض وأثبتض وأثبتض وأثبتض وأثبتفرفرفرفرمعناه  }}}}ُكتَِب َعلَيُْكمْ ُكتَِب َعلَيُْكمْ ُكتَِب َعلَيُْكمْ ُكتَِب َعلَيُْكمْ {{{{قو
ف_ن  ،^لل فاصلوقيل ألنه  ،بالوصية إليصاءإليصاءإليصاءإليصاءا، فاZواب إنما قال ذلك ألنه أراد بالوصية مؤنثة؟مؤنثة؟مؤنثة؟مؤنثة؟

فلما dن الفاصل ذهبت  ،ح9 القاg اfوم امرأة :الفاصل dلعوض عن تاء اcأنيث، تقول العرب
 .رأة القاg اfومولم يقل ح9ت اi ،تاء اcأنيث

 Eَحَدُكُم الَموُْت {{{{وقو
َ
َحَدُكُم الَموُْت إَِذا َح9ََ أ
َ
َحَدُكُم الَموُْت إَِذا َح9ََ أ
َ
َحَدُكُم الَموُْت إَِذا َح9ََ أ
َ
ومn  ،ليس اiراد واiقصود هو اiوت وkنما اiقصود أسباب اiوت }}}}إَِذا َح9ََ أ

 .به العرب عن اiسبب) كنتكنتكنتكنت(ح9 السبب استغنت 
 ::::بالوصية للوا(ين واألقرب$بالوصية للوا(ين واألقرب$بالوصية للوا(ين واألقرب$بالوصية للوا(ين واألقرب$اشتملت هذه اآلية الكريمة B األمر 

،أي أن اإلنسان xب أن ،أي أن اإلنسان xب أن ،أي أن اإلنسان xب أن ،أي أن اإلنسان xب أن     B أصح القول$ قبل نزول آية اiواريثB أصح القول$ قبل نزول آية اiواريثB أصح القول$ قبل نزول آية اiواريثB أصح القول$ قبل نزول آية اiواريث    dن ذلك واجباً dن ذلك واجباً dن ذلك واجباً dن ذلك واجباً : : : : ، قال العلماء، قال العلماء، قال العلماء، قال العلماء�
 فريضة فأصبحت اiواريث اiقدرة فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه اآلية،فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه اآلية،فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه اآلية،فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه اآلية،يو} لوا(يه وأقاربه، يو} لوا(يه وأقاربه، يو} لوا(يه وأقاربه، يو} لوا(يه وأقاربه، 

من اهللا يأخذها أهلها حتماً من غ� وصية، و�ذا جاء � ا�ديث � الس� وغ�ها عن عمرو بن 
فال وصية فال وصية فال وصية فال وصية     ،،،،إن اهللا أعطى � ذي حق حقهإن اهللا أعطى � ذي حق حقهإن اهللا أعطى � ذي حق حقهإن اهللا أعطى � ذي حق حقه( :ل اهللا ص� اهللا عليه وسلم يقولسمعت رسو قال خارجة
إِن تََرَك إِن تََرَك إِن تََرَك إِن تََرَك {{{{ جلس ابن عباس فقرأ سورة ا�قرة حn أ� هذه اآلية: وعن �مد بن س�ين قال، )لوارثلوارثلوارثلوارث

 ....فقال نسخت هذه اآليةفقال نسخت هذه اآليةفقال نسخت هذه اآليةفقال نسخت هذه اآلية }}}}َخْ�اً الوَِصي,ةُ َخْ�اً الوَِصي,ةُ َخْ�اً الوَِصي,ةُ َخْ�اً الوَِصي,ةُ 
B قول هؤالء ال يس� هذا نسخاً �  ولكن ،،،،ثابتة فيمن ال يرثثابتة فيمن ال يرثثابتة فيمن ال يرثثابتة فيمن ال يرثوووو    ،،،،، وقيل إنها منسوخة فيمن يرث، وقيل إنها منسوخة فيمن يرث، وقيل إنها منسوخة فيمن يرث، وقيل إنها منسوخة فيمن يرث�

، بل يرثيرثيرثيرث    وB � حال هذا مذهب كث� من العلماء أن الوصية � حق من الوB � حال هذا مذهب كث� من العلماء أن الوصية � حق من الوB � حال هذا مذهب كث� من العلماء أن الوصية � حق من الوB � حال هذا مذهب كث� من العلماء أن الوصية � حق من الاصطالحنا اiتأخر، 
أب E �سة أبناء أو� لواحد مثال  ،فلو أو� لوارث) إال أن �x الورثةإال أن �x الورثةإال أن �x الورثةإال أن �x الورثة(جاء � ا�ديث اآلخر 

 ،يذ وصية وا(هم براً بوا(هم وصلة لر�هم فهذا طيبإن أرادوا تنف ،لورثة بعد ذلك �م ا�قاف ،منهم
 .وkن لم ينفذوه فالشأن �م

  }}}}إِن تََرَك َخْ�اً إِن تََرَك َخْ�اً إِن تََرَك َخْ�اً إِن تََرَك َخْ�اً {{{{قوE تعاD أي 
ً
باiال باiال باiال باiال وغ�هم، وبعضهم قال إنما اiقصود  ابن عباس و�اهدابن عباس و�اهدابن عباس و�اهدابن عباس و�اهد    قاEقاEقاEقاE ماال

    من عمم وقالمن عمم وقالمن عمم وقالمن عمم وقالعلماء علماء علماء علماء الالالالمن من من من وووو ،ألن ذلك فيه �ر B الورثة فيه، أما إذا dن قليًال فال وصيةأما إذا dن قليًال فال وصيةأما إذا dن قليًال فال وصيةأما إذا dن قليًال فال وصية    ،،،،إذا كث�اً إذا كث�اً إذا كث�اً إذا كث�اً 
    ....قليله و�ث�هقليله و�ث�هقليله و�ث�هقليله و�ث�ه    اiالاiالاiالاiال    إن هذا يشملإن هذا يشملإن هذا يشملإن هذا يشمل

 Eوت    ويعهد بهويعهد بهويعهد بهويعهد بهالوصية عبارة عن � �ء يؤمر بفعله الوصية عبارة عن � �ء يؤمر بفعله الوصية عبارة عن � �ء يؤمر بفعله الوصية عبارة عن � �ء يؤمر بفعله }}}} لوَِصي,ةُ لوَِصي,ةُ لوَِصي,ةُ لوَِصي,ةُ {{{{قوiوت� ا�ياة وبعد اiوت� ا�ياة وبعد اiوت� ا�ياة وبعد اiوخصصها وخصصها وخصصها وخصصها     ،،،،� ا�ياة وبعد ا
    ....العرف بما يعهد بفعله وتنفيذه بعد اiوتالعرف بما يعهد بفعله وتنفيذه بعد اiوتالعرف بما يعهد بفعله وتنفيذه بعد اiوتالعرف بما يعهد بفعله وتنفيذه بعد اiوت

 )))) � � � �((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 



Dتعا Eقَْربِ$َ {{{{: قو
َ
يِْن َواأل َواِ(َ

ْ
قَْربِ$َ لِل

َ
يِْن َواأل َواِ(َ

ْ
قَْربِ$َ لِل

َ
يِْن َواأل َواِ(َ

ْ
قَْربِ$َ لِل

َ
يِْن َواأل َواِ(َ

ْ
لوصية لألقرب$ أو£ من األجانب ا :قال قوم ،األقربون ¢ع أقرب }}}}    لِل

Dيه،عل بنص اهللا تبارك وتعا  nأو� لغ� قرابته فقد ختم عمله بمعصية إن": قال الضحاكقال الضحاكقال الضحاكقال الضحاكح" ،
من أو� لغ� قرابته وترك قرابته �تاج$ فبئس ما : قال dإلمام أ�دdإلمام أ�دdإلمام أ�دdإلمام أ�دوروي عن بعض أهل العلم 

 .مسلم و»فر ،قريب وبعيد ،وفق� من غª ،وفعله مع ذلك جائز ماٍض ل¨ من أو� E ،صنع
Dتعا Eَمْعُروِف بِ بِ بِ بِ {{{{: قو

ْ
َمْعُروِف ال
ْ
َمْعُروِف ال
ْ
َمْعُروِف ال
ْ
، واiراد باiعروف أن يو} ألقاربه وصية ال بالعدل واإلحسان والرفقبالعدل واإلحسان والرفقبالعدل واإلحسان والرفقبالعدل واإلحسان والرفقأي  }}}}ال
    يايايايا ( :وقد ثبت عنه ص� اهللا عليه وسلم أن سعداً قال E ،من غ� إ®اف وال تقت� ،حف بورثته

 وال يرث¯ إال ا
ً
 وال يرث¯ إال ارسول اهللا إن ° ماال
ً
 وال يرث¯ إال ارسول اهللا إن ° ماال
ً
 وال يرث¯ إال ارسول اهللا إن ° ماال
ً
: : : : قالقالقالقال    ال،ال،ال،ال،: : : : فبالشطر؟ قالفبالشطر؟ قالفبالشطر؟ قالفبالشطر؟ قال: : : : ال؛ قالال؛ قالال؛ قالال؛ قال: : : : فأو} بثل± ما°؟ قالفأو} بثل± ما°؟ قالفأو} بثل± ما°؟ قالفأو} بثل± ما°؟ قال    أأأأ    ،،،،بنة °بنة °بنة °بنة °رسول اهللا إن ° ماال

ن تذر ورثتك أغنياء خ� من أن تدعهم ´لة يتكففون ن تذر ورثتك أغنياء خ� من أن تدعهم ´لة يتكففون ن تذر ورثتك أغنياء خ� من أن تدعهم ´لة يتكففون ن تذر ورثتك أغنياء خ� من أن تدعهم ´لة يتكففون أأأأإنك إنك إنك إنك     ،،،،ا³لث وا³لث كث�ا³لث وا³لث كث�ا³لث وا³لث كث�ا³لث وا³لث كث�: : : : قالقالقالقال: : : : با³لثبا³لثبا³لثبا³لث
 .)اµاساµاساµاساµاس

لو أن اµاس غضوا من ا³لث إD الربع فإن : و¶ صحيح ا�خاري أن ابن عباس رg اهللا عنهما قال
 .ا³لث وا³لث كث�: ص� اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا
Dتعا Eالُمت,ِق$َ { { { { قو 

َ
Bَ 

@
 الُمت,ِق$َ َحقا

َ
Bَ 

@
 الُمت,ِق$َ َحقا

َ
Bَ 

@
 الُمت,ِق$َ َحقا

َ
Bَ 

@
ألن الوصية ليست واجبة ألن الوصية ليست واجبة ألن الوصية ليست واجبة ألن الوصية ليست واجبة     ،،،،ال ثبوت فرض ووجوبال ثبوت فرض ووجوبال ثبوت فرض ووجوبال ثبوت فرض ووجوب    ،،،،ثابتاً ثبوت نظرثابتاً ثبوت نظرثابتاً ثبوت نظرثابتاً ثبوت نظرأي }}}}    َحقا

 Eل قوfبد Eل قوfبد Eل قوfبد Eل قوfالُمت,ِق$َ {{{{بد 
َ
Bَ َ$الُمت,ِق 
َ
Bَ َ$الُمت,ِق 
َ
Bَ َ$الُمت,ِق 
َ
Bَ{{{{     ًكونها ندبا B كونها ندباً وهذا يدل B كونها ندباً وهذا يدل B كونها ندباً وهذا يدل B نت فرضا ل_ن    ،،،،وهذا يدلd سلم$ تفلوiيع ا¢ B،  فلما

فل�مه فرضاً فل�مه فرضاً فل�مه فرضاً فل�مه فرضاً     ،،،،دل B أنه غ� الزم إال فيما يتوقع تلفه إن ماتدل B أنه غ� الزم إال فيما يتوقع تلفه إن ماتدل B أنه غ� الزم إال فيما يتوقع تلفه إن ماتدل B أنه غ� الزم إال فيما يتوقع تلفه إن مات ،اً ºاف تقص�أي يت¹  خص اهللا من
ً¼ً E وتقص�ا منه    ،،،،اiبادرة بكتبه والوصية به � ا�الاiبادرة بكتبه والوصية به � ا�الاiبادرة بكتبه والوصية به � ا�الاiبادرة بكتبه والوصية به � ا�ال ً¼ً E وتقص�ا منهألنه إن سكت عنه dن تضييعا ً¼ً E وتقص�ا منهألنه إن سكت عنه dن تضييعا ً¼ً E وتقص�ا منهألنه إن سكت عنه dن تضييعا     ....ألنه إن سكت عنه dن تضييعا

  ::::مسألةمسألةمسألةمسألة�
ً
ف ماال

ّ
بعد إ¢اعهم B أنها واجبة B من  ،اختلف العلماء � وجوب الوصية B من خل

لكن اÁالف � اÀي عنده مال أك¾  ،ألن ذلك ال خالف � كونها واجبة ،نده ودائع وعليه ديونع
 ليس فيه ديون وال ودائع هل ب؟

B من ليس عليه �ء من B من ليس عليه �ء من B من ليس عليه �ء من B من ليس عليه �ء من كما سبق بيانه B أنها واجبة  ،أك¾ العلماء B أن الوصية غ� واجبةأك¾ العلماء B أن الوصية غ� واجبةأك¾ العلماء B أن الوصية غ� واجبةأك¾ العلماء B أن الوصية غ� واجبة
    ....لوصية واجبة B ظاهر القرآن قاE الزهريلوصية واجبة B ظاهر القرآن قاE الزهريلوصية واجبة B ظاهر القرآن قاE الزهريلوصية واجبة B ظاهر القرآن قاE الزهريوقالت طائفة اوقالت طائفة اوقالت طائفة اوقالت طائفة ا    ،،،،وغ�هما مالك والشافÂمالك والشافÂمالك والشافÂمالك والشافÂوهو قول  ذلكذلكذلكذلك

واألقرب إن واألقرب إن واألقرب إن واألقرب إن  ،وغ� ذلك ،ليست الوصية واجبة إال B رجل عليه دين أو عنده مال لقوم: وقال أبو ثوروقال أبو ثوروقال أبو ثوروقال أبو ثور
وقد ثبت عن اÄµ ص� اهللا عليه وسلم من حديث  ،شاء اهللا تعاD أن الوصية سنة وليست بواجبةشاء اهللا تعاD أن الوصية سنة وليست بواجبةشاء اهللا تعاD أن الوصية سنة وليست بواجبةشاء اهللا تعاD أن الوصية سنة وليست بواجبة

حق امرئ مسلم E �ء يريد أن يو} فيه يبيت fلت$ إال حق امرئ مسلم E �ء يريد أن يو} فيه يبيت fلت$ إال حق امرئ مسلم E �ء يريد أن يو} فيه يبيت fلت$ إال حق امرئ مسلم E �ء يريد أن يو} فيه يبيت fلت$ إال ما ما ما ما (: ابن عمر رg اهللا عنهما أنه قال
ما مرت عf Èلة : وفيها قال عبداهللا بن عمر) يبيت ثالث fاليبيت ثالث fاليبيت ثالث fاليبيت ثالث fال(و¶ رواية  )وصيـتة مكتوبة عندهوصيـتة مكتوبة عندهوصيـتة مكتوبة عندهوصيـتة مكتوبة عنده

Éمنذ سمعت رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم قال ذلك إال وعندي وصي(. 
د أن يو} بأك¾ من ا³لث لقوE ص� اهللا ذهب اZمهور من العلماء إD أنه ال xوز ألح ::::مسألةمسألةمسألةمسألة�

ا³لث ا³لث ا³لث ا³لث (وقوE ) إنك أن تذر ورثتك أغنياء خ� من أن تذرهم ´لة يتكففون اµاسإنك أن تذر ورثتك أغنياء خ� من أن تذرهم ´لة يتكففون اµاسإنك أن تذر ورثتك أغنياء خ� من أن تذرهم ´لة يتكففون اµاسإنك أن تذر ورثتك أغنياء خ� من أن تذرهم ´لة يتكففون اµاس ( :عليه وسلم
 .)وا³لث كث�وا³لث كث�وا³لث كث�وا³لث كث�

 .مادام أنه � حياة منها أ¢ع أهل العلم أن لإلنسان أن يغ� وصيته ويرجع فيما شاء مسألةمسألةمسألةمسألة�



إن اهللا إن اهللا إن اهللا إن اهللا  ( :ألن اÄµ ص� اهللا عليه وسلم يقول ، إن أجاز الورثةال تصح الوصية لوارث إال: مسألةمسألةمسألةمسألة�
إال أن � إال أن � إال أن � إال أن �  ( :؛ و¶ بعض الروايات)أعطى ل¨ ذي حق حقه فال وصية لوارث إال أن يشاء الورثةأعطى ل¨ ذي حق حقه فال وصية لوارث إال أن يشاء الورثةأعطى ل¨ ذي حق حقه فال وصية لوارث إال أن يشاء الورثةأعطى ل¨ ذي حق حقه فال وصية لوارث إال أن يشاء الورثة

 .)الورثةالورثةالورثةالورثة
dنوا يكتبون � صدور وصاياهم : قط¯ عن أنس رg اهللا عنه قال يذكر اiفËون ما رواه ا(ار

أنه يشهد أن ال Í إال اهللا وحده ال Ìيك E وأن : (،صيغة الوصية، به فالن بن فالن هذا ما أو�
Eوأو� من ترك بعده  ،وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من � القبور، �مداً عبده ورسو

 ،ويطيعوا اهللا ورسوE إن dنوا مؤمن$ ،وأن يصلحوا ذات بينهم ،بتقوى اهللا حق تقاته من أهله
وأوصاهم بما أو� به إبراهيم بنيه ويعقوب يا ب¯ إن اهللا اصطÏ لكم ا(ين فال تموتن إال وأنتم 

 �أنهم dنوا يكتبونه هذا درج عليه السلف الصالح ، هذا ليس واجب وال سنة، بل )مسلمون
 .الوصية بهثم يذكرون بعدها ما يريدون كتابة الوصية  بداية

Dلُونَُه إِن, اهللا,َ َسِميٌع َعِليمٌ {{{{: وقال تعا Òيَن ُفبَد ِ
,
Àا 

َ
Bَ َنْعَد َما َسِمَعُه فَإِغ,َما إِْعُمُه ُ

َ
E لُونَُه إِن, اهللا,َ َسِميٌع َعِليمٌ َفَمن بَد, Òيَن ُفبَد ِ

,
Àا 

َ
Bَ َنْعَد َما َسِمَعُه فَإِغ,َما إِْعُمُه ُ

َ
E لُونَُه إِن, اهللا,َ َسِميٌع َعِليمٌ َفَمن بَد, Òيَن ُفبَد ِ

,
Àا 

َ
Bَ َنْعَد َما َسِمَعُه فَإِغ,َما إِْعُمُه ُ

َ
E لُونَُه إِن, اهللا,َ َسِميٌع َعِليمٌ َفَمن بَد, Òيَن ُفبَد ِ

,
Àا 

َ
Bَ َنْعَد َما َسِمَعُه فَإِغ,َما إِْعُمُه ُ

َ
E  }}}}َفَمن بَد,

Dتعا Eقو :}}}} ُ
َ
E ُ َفَمن بَد,
َ
E ُ َفَمن بَد,
َ
E ُ َفَمن بَد,
َ
E : وهو كقوE تعاD ،،،،}}}}َسِمَعهُ َسِمَعهُ َسِمَعهُ َسِمَعهُ { قوE و�ذلك الضم� �و�ذلك الضم� �و�ذلك الضم� �و�ذلك الضم� �    ،،،،الضم� يرجع إD اإليصاءالضم� يرجع إD اإليصاءالضم� يرجع إD اإليصاءالضم� يرجع إD اإليصاء }}}}    َفَمن بَد,

واiعª أن من  ،ألن الوصية � معª اإليصاء وقد سبق بيانه ،أي وعظ } َجاَءهُ َموِْعَظٌة ِمْن َربÒهِ َجاَءهُ َموِْعَظٌة ِمْن َربÒهِ َجاَءهُ َموِْعَظٌة ِمْن َربÒهِ َجاَءهُ َموِْعَظٌة ِمْن َربÒهِ     َفَمنْ َفَمنْ َفَمنْ َفَمنْ     {
 أو نقص و�ذلك كتمها � هذه اiعاÙ داخلة � اcبديل اا وزاد فيهه حكمبدل الوصية فحرفها وغّ� 
 .اÀي تُوُّعد من وقع فيه

Dتعا Eتمل أ }}}}َنْعَد َما َسِمَعهُ َنْعَد َما َسِمَعهُ َنْعَد َما َسِمَعهُ َنْعَد َما َسِمَعهُ {{{{: قوÚتمل أÚتمل أÚتمل أÚن     ،،،،ن يكون سمعه من الو} نفسهن يكون سمعه من الو} نفسهن يكون سمعه من الو} نفسهن يكون سمعه من الو} نفسهÛ تمل أن يكون سمعهÚن وÛ تمل أن يكون سمعهÚن وÛ تمل أن يكون سمعهÚن وÛ تمل أن يكون سمعهÚو
 ....يثبت فيه ذلك عندهيثبت فيه ذلك عندهيثبت فيه ذلك عندهيثبت فيه ذلك عنده

Dتعا Eلُونَهُ {{{{: وقو Òيَن ُفبَد ِ
,
Àا 

َ
Bَ لُونَهُ فَإِغ,َما إِْعُمُه Òيَن ُفبَد ِ

,
Àا 

َ
Bَ لُونَهُ فَإِغ,َما إِْعُمُه Òيَن ُفبَد ِ

,
Àا 

َ
Bَ لُونَهُ فَإِغ,َما إِْعُمُه Òيَن ُفبَد ِ

,
Àا 

َ
Bَ و}}}}} فَإِغ,َما إِْعُمُهiا B بدل الiا B و}الضم� إثمه ´ئدiا B بدل الiا B و}الضم� إثمه ´ئدiا B بدل الiا B و}الضم� إثمه ´ئدiا B بدل الiا B الضم� إثمه ´ئد. 

 .إثبات صفة السمع والعلم هللا وتعاD }}}}َسِميٌع َعِليمٌ َسِميٌع َعِليمٌ َسِميٌع َعِليمٌ َسِميٌع َعِليمٌ {{{{ :قوE تعاDو
 :ماء من هذه اآليةماء من هذه اآليةماء من هذه اآليةماء من هذه اآليةاستنبط العلاستنبط العلاستنبط العلاستنبط العل �

ووجب B وfه االستعجال � قضائه وعليه الوزر �  ،، ا(ين إذا أو� به اiيت خرج عن ذمته�
 .تأخ�ه

كمن أو� áمر أو خàير أو �ء من اiعا} فإنه xوز  ،، ال خالف أنه إذا أو� بما ال xوز�
 .اً أو� بأك¾ من ا³لث أيض كما لو تبديله وال xوز إمضاؤه؛

ãعتدينiوص$ وتبديل اiعليه من جنف ا Ïº ال Dإن اهللا تعا ،. 
Dتبارك وتعا Eْصلََح بَيْنَُهْم فََال إِعَْم َعلَيِْه إِن, اهللا,َ َلُفوٌر {{{{: قو

َ
ْو إِثْماً فَأ

َ
وٍص َجنَفاً أ æْصلََح بَيْنَُهْم فََال إِعَْم َعلَيِْه إِن, اهللا,َ َلُفوٌر َفَمْن َخاَف ِمن م

َ
ْو إِثْماً فَأ

َ
وٍص َجنَفاً أ æْصلََح بَيْنَُهْم فََال إِعَْم َعلَيِْه إِن, اهللا,َ َلُفوٌر َفَمْن َخاَف ِمن م

َ
ْو إِثْماً فَأ

َ
وٍص َجنَفاً أ æْصلََح بَيْنَُهْم فََال إِعَْم َعلَيِْه إِن, اهللا,َ َلُفوٌر َفَمْن َخاَف ِمن م

َ
ْو إِثْماً فَأ

َ
وٍص َجنَفاً أ æَفَمْن َخاَف ِمن م

�رقم االية  }}}}ر,ِحيمٌ ر,ِحيمٌ ر,ِحيمٌ ر,ِحيمٌ � 

Dتعا Eأي  }}}}    َفَمْن َخاَف َفَمْن َخاَف َفَمْن َخاَف َفَمْن َخاَف {{{{: قوçخçخçخçو} جنفاً أو إثماً  علمعلمعلمعلم    وقيل خiمن هذا ا ç؛ فمن خ.  
 Dتعا Eوٍص {{{{قو æوٍص ِمن م æوٍص ِمن م æوٍص ِمن م æـُوَ ( فيها قراءتان؛ قرأ بالتشديدفيها قراءتان؛ قرأ بالتشديدفيها قراءتان؛ قرأ بالتشديدفيها قراءتان؛ قرأ بالتشديد }}}}    ِمن م ـُوَ م ـُوَ م ـُوَ م  أبو بكر عن ´صم و�زة والكساéأبو بكر عن ´صم و�زة والكساéأبو بكر عن ´صم و�زة والكساéأبو بكر عن ´صم و�زة والكساé) صè صè صè صè م



و(وخفف ا�اقون  æوِمن م æوِمن م æوِمن م æٍص ٍص ٍص ٍص ِمن م(. 
Dتعا Eنفاااا }}}}َجنَفاً َجنَفاً َجنَفاً َجنَفاً {{{{: قوZنفZنفZنفZ  ورهوZوراZوراZوراZنف    ،،،،اZيل    وقيل اiيلاiيلاiيلاiنفاZكما  ،؛ يقال أجنف الرجل أي جاء با

أن أن أن أن     أي من خçأي من خçأي من خçأي من خç    أي فمن خافأي فمن خافأي فمن خافأي فمن خاف: قال �اهدقال �اهدقال �اهدقال �اهدوانف إلثم أي مال؛  ،يقال أألم أي أ� بما يالم عليه
فإن تعمد فهو فإن تعمد فهو فإن تعمد فهو فإن تعمد فهو     ،،،،xنف اiو} ويقطع م�اث طائفة ويتعمد األذية أو يأتيها دون تعمد ذلك هو اZنفxنف اiو} ويقطع م�اث طائفة ويتعمد األذية أو يأتيها دون تعمد ذلك هو اZنفxنف اiو} ويقطع م�اث طائفة ويتعمد األذية أو يأتيها دون تعمد ذلك هو اZنفxنف اiو} ويقطع م�اث طائفة ويتعمد األذية أو يأتيها دون تعمد ذلك هو اZنف

9 بهم أو fكث�  واiعB ª اiو}؛ فإن خاف أن Úرم بعض الورثة أو يو} بçء اZنف � إثم؛اZنف � إثم؛اZنف � إثم؛اZنف � إثم؛
ْصلََح بَيْنَُهمْ {{{{ ،ëو ذلك

َ
ْصلََح بَيْنَُهمْ فَأ
َ
ْصلََح بَيْنَُهمْ فَأ
َ
ْصلََح بَيْنَُهمْ فَأ
َ
يع¯ من وعظ � ذلك وأصلح ما بينه و ب$ ورثته أو ب$ الورثة فيما بينهم     }}}}فَأ
فإن أصلح بينهم فال إثم B اiو} إذا عملت فإن أصلح بينهم فال إثم B اiو} إذا عملت فإن أصلح بينهم فال إثم B اiو} إذا عملت فإن أصلح بينهم فال إثم B اiو} إذا عملت }}}} فََال إِْعَم َعلَيِْه إِن, اهللا,َ َلُفوٌر ر,ِحيمٌ فََال إِْعَم َعلَيِْه إِن, اهللا,َ َلُفوٌر ر,ِحيمٌ فََال إِْعَم َعلَيِْه إِن, اهللا,َ َلُفوٌر ر,ِحيمٌ فََال إِْعَم َعلَيِْه إِن, اهللا,َ َلُفوٌر ر,ِحيمٌ     {{{{، فهو B أجره
 ماآلية من عل معª ابن عباس وقتادة والربيع وغ�همابن عباس وقتادة والربيع وغ�همابن عباس وقتادة والربيع وغ�همابن عباس وقتادة والربيع وغ�هم قال ؛؛؛؛ذيةذيةذيةذيةأراد من األأراد من األأراد من األأراد من األورجع عما ورجع عما ورجع عما ورجع عما     ،،،،فيه اiوعظةفيه اiوعظةفيه اiوعظةفيه اiوعظة

بعض ورثته فأصلح ما وقع  أذيةبعد موت اiو} أن اiو} جنف وتعمد أن  هوراءه وأ� B علم
وkن dن � فعله  ،أي ال يلحقه إثم اiبدل اiذكور قبل ،ب$ الورثة من اإل�ار والشقاق فال إثم عليه

للو} ف ،،،،واcبديل اÀي فيه اإلثم هو تبديل ا�وىواcبديل اÀي فيه اإلثم هو تبديل ا�وىواcبديل اÀي فيه اإلثم هو تبديل ا�وىواcبديل اÀي فيه اإلثم هو تبديل ا�وى    ،،،،ولكنه تبديل iصلحة فال حرج عليهولكنه تبديل iصلحة فال حرج عليهولكنه تبديل iصلحة فال حرج عليهولكنه تبديل iصلحة فال حرج عليه ،ما تبديل
íîالوجه ال B أن يصلح القضية ويعدل فيها، gولكن بعد مشورة القاgولكن بعد مشورة القاgولكن بعد مشورة القاgأن يبدل من  ولكن بعد مشورة القا E وليس

 .تهم فهذا أفضل وأو£ألنه باجتهاداته الفردية قد يزل أو يُ  ،تلقاء نفسه
وٍص َجنَفاً {{{{: اDاÁطاب � قوE تع æوٍص َجنَفاً َفَمْن َخاَف ِمن م æوٍص َجنَفاً َفَمْن َخاَف ِمن م æوٍص َجنَفاً َفَمْن َخاَف ِمن م æسلم$ }}}}َفَمْن َخاَف ِمن مiميع اZ سلم$األصل أنهiميع اZ سلم$األصل أنهiميع اZ سلم$األصل أنهiميع اZ أي إن خفتم من  ،،،،األصل أنه

 � إثم ولم ºرجها باiعروف
ً
 عن ا�ق ووق́و

ً
وذلك بأن يو} باiال ، موٍص ميًال � الوصية وعدوال

 Dال إiف اïنf زوج ابنته أو لو( ابنته Dال �أوأو  ،بنتهاإïبن ابنه والغرض أن ين Dال إiف ا
إلصالح بينهم، فإذا وقع الصلح سقط � افبادروا إD السÂ  ،�عيد وترك القريب و�أوأو  ،ابنه

إن قام به ا�عض سقط اإلثم عن ا�اق$ وkن لم يفعلوا أثم  واإلصالح فرض كفايةواإلصالح فرض كفايةواإلصالح فرض كفايةواإلصالح فرض كفاية، اإلثم عن اiصلح
 .ال¨
 حياته والحال يو}  ماذا الفل ،يو} بما عنده من خ� إال إذا مات بعض اµاس ال ::::مسألةمسألةمسألةمسألة�

 فقد ثبت عن اÄµ ص� اهللا عليه وسلم أنه قال ،فهذا أفضل ،يتصدق حال حياته ويوزع اiال بيديه
  .)أن تصدق وأنت صحيح شحيح ^ó الفقر وتأمن الغªأن تصدق وأنت صحيح شحيح ^ó الفقر وتأمن الغªأن تصدق وأنت صحيح شحيح ^ó الفقر وتأمن الغªأن تصدق وأنت صحيح شحيح ^ó الفقر وتأمن الغi :)ªا سئل أي الصدقة أفضل قال

فارة iا ترك من ز»ة أو تقص� dن ك ،من باب الôغيب، قال العلماء من لم ي9 � وصيته: مسألةمسألةمسألةمسألة�
من من من من : (قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم: قط¯ عن معاوية بن قرة عن أبيه قال فقد روى ا(ار

إن � � الوصية ف؛ )ح9ته الوفاة فأو� ف_نت وصيته B كتاب اهللا dنت كفارة iا ترك من ز»تهح9ته الوفاة فأو� ف_نت وصيته B كتاب اهللا dنت كفارة iا ترك من ز»تهح9ته الوفاة فأو� ف_نت وصيته B كتاب اهللا dنت كفارة iا ترك من ز»تهح9ته الوفاة فأو� ف_نت وصيته B كتاب اهللا dنت كفارة iا ترك من ز»ته
اإل�ار � الوصية اإل�ار � الوصية اإل�ار � الوصية اإل�ار � الوصية ( :اهللا عليه وسلم قال قط¯ عن ابن عباس عن رسول اهللا ص� فقد روى ا(ار

إن الرجل أو إن الرجل أو إن الرجل أو إن الرجل أو (؛ وروى أبو داوود عن أõ هريرة أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم قال )من الكبائرمن الكبائرمن الكبائرمن الكبائر
 .)اiرأة fعمل بطاعة اهللا ست$ سنة ثم 9Úهما اiوت فيضاران � الوصية فتجب �ما اµاراiرأة fعمل بطاعة اهللا ست$ سنة ثم 9Úهما اiوت فيضاران � الوصية فتجب �ما اµاراiرأة fعمل بطاعة اهللا ست$ سنة ثم 9Úهما اiوت فيضاران � الوصية فتجب �ما اµاراiرأة fعمل بطاعة اهللا ست$ سنة ثم 9Úهما اiوت فيضاران � الوصية فتجب �ما اµار

ولم يكن E مال  ،ستة Ûلو�$ E عند موته وجاء � حديث عمران بن حص$ أن رجًال أعتق



    ،،،،لقد هممت أن ال أصÈ عليهلقد هممت أن ال أصÈ عليهلقد هممت أن ال أصÈ عليهلقد هممت أن ال أصÈ عليه : (فبلغ ذلك اÄµ ص� اهللا عليه وسلم فغضب من ذلك وقال ،غ�هم
، ورواه مسلم إال أنه )وأرق أربعةوأرق أربعةوأرق أربعةوأرق أربعة    ،،،،ثم أقرع بينهم فأعتق اثن$ثم أقرع بينهم فأعتق اثن$ثم أقرع بينهم فأعتق اثن$ثم أقرع بينهم فأعتق اثن$    ،،،،ثم د´ Ûلو�يه فجزأهم ثالثة أجزاءثم د´ Ûلو�يه فجزأهم ثالثة أجزاءثم د´ Ûلو�يه فجزأهم ثالثة أجزاءثم د´ Ûلو�يه فجزأهم ثالثة أجزاء
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